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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DEFINICJE 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 

 „Urzędzie”   – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rzekuń 

 „Rozporządzeniu”  – należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 24 września 2013 r. poz. 1129) 

„Programie”   – całość dokumentacji w skład której wchodzi: 
   a/ program funkcjonalno-użytkowy 
  b/ koncepcja architektoniczna – Koncepcja 
„Koncepcji” – projekt koncepcyjny stanowiący załącznik do niniejszego Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego 
 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiot zamówienia 
 

Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekuń 
będąca częścią zadania inwestycyjnego 

"Budowa tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu". 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie na 
jej podstawie realizacji inwestycji tężni solankowej z zagospodarowaniem terenu zielonego w m. Rzekuń, gm. 
Rzekuń, dz. Nr ewid. 377, 668/1, 681.  
 
Dokumentacja obejmuję budowę tężni solankowej z zielenią zagospodarowaną w formie parku 
przeznaczonego aktywność mieszańców.  W skład opracowania wchodzą: 

2.1.1. Prace przygotowawcze 

• organizacja ruchu w otoczeniu budowy, 

• zabezpieczenie roślinności przewidzianej do zachowania, 

• usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją, zgodnie z projektem zieleni i uzyskanymi pozwoleniami, 

• rozbiórka istniejącego parkingu, 

• urządzenie i uzgodnienie usytuowania zaplecza placu budowy wraz z podłączeniem mediów, 

• umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu tablic 

informacyjnych, 

2.1.2. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

• sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń i uzgodnień na budowę, 

• prace geodezyjne i przygotowawcze placu budowy, 

• rozbiórka elementów kolidujących z projektowaną częścią,  

• wykopy i wymiana gruntu (w zależności od potrzeb), 

• wykonanie robót budowlano-montażowych, 

• budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi elementami i urządzeniami technologicznymi, 
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• utwardzenie terenu przy tężni kostką granitową  

• budowa przyłączy lub zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz energetycznych, 

• budowa parku w formie osłoniętego utwardzonego placu z elementami zielenie oraz strefami 
wypoczynku, 

• budowa pergoli, zadaszenia w części parkowej, 

• budowa toalety publicznej, 

• budowa niezbędnej infrastruktury technicznej i urządzeń sanitarnych, 

• realizacja elementów małej architektury w obrębie przestrzeni parku (ławeczki, stoliki, kosze na 

śmieci, stojaki rowerowe), 

• realizacja urządzeń naukowo-doświadczalnych oraz sensoryczno-ruchowych dla dzieci i 

młodzieży, 

• demontaż i przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie działki kolidujących 

z inwestycją (jeśli występują),  

• zaprojektowanie i wykonanie niezbędnej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń 

technicznych i sanitarnych, 

• zaprojektowanie i wykonanie niezbędnej instalacji ogrzewania pomieszczeń użytkowych i 

technicznych - jeśli wymagane, 

• zaprojektowanie i wykonanie instalacji i przyłącza wodociągowego wraz z montażem wodomierzy, 

• zaprojektowanie i wykonanie przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• zaprojektowanie i wykonanie przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, 

• w ramach instalacji elektrycznych wykonane zostaną: 

o Instalacje oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego 

o instalacje siły, gniazd, zasilania urządzeń sanitarnych 

o Instalacja tras kablowych 

o Instalacja połączeń wyrównawczych 

o Instalacja odgromowa 

o Instalacja oświetlenie zewnętrznego 

• w ramach instalacji teletechnicznych wykonane zostaną: 

o Instalacja przeciwwłamaniowa (SWIN) 

o Instalacja monitoringu telewizyjnego (CCTV) 

o Instalacja AV 

o Instalacja przyzywowa 

• obsługa geodezyjna, 

• zapewnienie nadzorów specjalistycznych (zgodnych z opiniami i decyzjami), 

• zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego, 

• inwentaryzacje powykonawcze, 

• montaż i ustawienie wyposażenia będącego w zakresie PFU, 

• instrukcje obsługi i szkolenie personelu, 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

• zaprojektowanie i wykonanie urządzeń dydaktyczno-naukowych oraz ich działających fizyczny 

modeli ( wg opisu w szczegółowych wymaganiach) 

• wykonanie wielobranżowego cyfrowego modelu w technologii BIM 

• zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw motoryczno-sprawnościowych  
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2.1.3. Ogólne zagospodarowanie terenu 

• prace geodezyjne i przygotowawcze placu budowy, 

• przygotowanie terenu pod budowę projektowanej tężni solankowej  

• wycinka drzew kolidujących z inwestycją, 

• wycinka drzew zagrażających, 

• wykonanie nasadzeń zastępczych, 

• zaprojektowanie (oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na jego wykonanie) i 

wykonanie zagospodarowania terenu - zieleni, parkingów, dojść, dojazdów, oświetlenia, małej 

architektury, 

• zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia części niedostępnych 

• przewidzenie miejsca na potrzeby stojaków rowerowych lub stacji dokującej miejskiego systemu 

rowerowego - do uzgodnienia  z Zamawiającym, 

• wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. 

2.1.4. Wyposażenie obiektu 

• pełne wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w elementy przeznaczone do wzmożonego użytku 

publicznego,  

• pełne wyposażenie pomieszczeń porządkowych w urządzania sanitarne 

• wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pożaru, oznakowanie dróg ewakuacyjnych 

• wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczonych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia, 

• Wykonawca zapewni odbiór wszystkich urządzeń, 

• Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji przez gestorów sieci, 

• wykonanie oznakowania obiektu, pomieszczeń i jego charakterystycznych części. 

2.1.5. Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do 
użytkowania obiektu 

• wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji powykonawczej wraz z 

zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi uzgodnieniami, 

• Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumenty 

wymagane do otrzymania pozwolenia na użytkowanie i złoży kompleksowy wniosek o pozwolenie 

na użytkowanie w imieniu Zamawiającego, 

• Wykonawca uzyska ostateczną (prawomocną) decyzję pozwolenia na użytkowanie – projekty 

będące załącznikami do decyzji muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, 

opiniami (BHP, P.poż., Sanepid itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami, 

• Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu instrukcję rozruchu obiektu oraz obsługi 

urządzeń, obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz z szczegółowym 

harmonogramem uruchamiania. Wykonawca powinien sporządzić raporty, a sprawozdanie po ich 

zakończeniu przekazać do akceptacji Zamawiającemu.   Sprawozdanie z rozruchu powinno 

zawierać w szczególności: 

- opis wykonanych czynności rozruchowych, 

- protokoły z przeprowadzenia prób końcowych, 

- protokół z zakończenia prac końcowych, 

- wnioski z prób rozruchowych, 

- eliminacja zagrożeń, 
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- wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z odniesieniem do 

założeń projektu, 

- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu w tym jego urządzeń, 

- inne niezbędne zaświadczenia, atesty i uzgodnienia, 

• Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu instrukcję eksploatacji, która powinna zawierać: 

- charakterystykę podstawową przedmiotu zamówienia, 

 - zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

 - pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami 

eksploatacyjnymi , 

 - instrukcje stanowiskowe BHP, 

 - wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 

urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami 

serwisowymi (w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów 

niezbędnych do jego wykonania), 

 - opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, procedury postępowania w czasie 

awarii, usuwanie skutków awarii, 

 - wykaz dostarczonych części zamiennych, 

 - wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

• Wykonawca pokryje koszty nadzorów autorskich projektantów w trakcie realizacji budowy aż do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, tak aby nadzór autorski mógł być pełniony rzetelnie, 

• dokumentacje powykonawcze wymagają odbiorów ze strony Inspektora Nadzoru. Celem odbioru 

jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do 

protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia o kompletności tych prac. Gotowość do 

odbioru zgłasza Wykonawca, na piśmie przedkładając Inspektorowi Nadzoru, do oceny i przyjęcia, 

daną dokumentację projektową. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z 

postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo 

Budowlane, 

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, pozwalającą na odbiór techniczny obiektu wraz z instalacjami.  

 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 
stawiane przedmiotowej inwestycji. 
Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia, 

uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych wraz 

z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

przedmiotu zamówienia. 

2.2. Cel planowanej inwestycji 

Celem inwestycji jest stworzenie w obrębie zieleni parku przyrodniczego z tężnią solankową – nowoczesnej 

przestrzeni będącej miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców w otoczeniu natury i jej żywiołów. Koncept 

zakłada również wmacnianie wśród mieszkańców więzi społecznych w przestrzeni publicznej. Obiekt swoją 

atrakcyjnością powinien przyciągać użytkowników a w połaczeniu z wysokim poziomem estetyki i standardu 

wykończenia wyznaczać  miejsce reprezentacyjne dla miejscowości oraz gminy Rzekuń.  

Obiekt musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, 

ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań higieniczno-sanitarnych.  
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Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegną zmianie, co spowoduje konieczność zmian w projekcie 

oraz przygotowania dodatkowych dokumentów do odbioru, Wykonawca powinien uwzględnić te zmiany w 

ramach zamówienia i wykonać niezbędne prace zgodnie z umową i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

2.3.1. Lokalizacja Obiektu 

Teren inwestycji znajduje się w Rzekuniu. Obejmuje działki ewidencyjne nr 377, oraz działki drogowe 

668/1, 681 obręb 0016 Rzekuń 

Od strony południowej i zachodniej teren graniczy z zabudowaniami mieszkaniowymi 

jednorodzinnymi, od strony zachodnio-północnej i północno-wschodniej z działkami drogowymi z 

przylegającymi parkingami (ul. Kościuszki i ul. Słowackiego.) Po stronie wschodniej znajduje się droga 

gminna, a następnie Kościół. 

 
Rysunek 1. Zakres opracowania zaznaczony na fragmencie mapy do celów projektowych. Zródło: materiały Zamawiającego. 

2.3.2. Stan istniejący 

Teren, na którym planowana jest budowa tężni solankowej jest niezabudowany obiektami 

kubaturowymi. Jest on płaski częściowo obsadzony w części wschodniej i południowej drzewami 

iglastymi.  
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Rysunek 2. Widok w kierunku wschodnim, z widocznym sąsiadującym parkingiem oraz zabytkowym kościołem 

 
Rysunek 3. Widok w kierunku południowym z widocznymi nasadzeniami od południowej i zachodniej granicy działki 

 
Rysunek 4. Widok w kierunku zachodnim z widocznym parkingiem do rozbiórki 
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2.3.3. Charakterystyczne parametry  

 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 2768 m2 

Powierzchnia działki inwestycji – nr geod. 668/1 fragment parkingu 615 m2 

Powierzchnia działki inwestycji – nr geod. 681 fragment parkingu 66 m2 

Powierzchnia działki inwestycji – nr geod. 377 2087 m2 

Powierzchnia istniejącego parkingu do rozbiórki 353 m2 

Powierzchnia utwardzone    

Powierzchnie utwardzone ciągi wzdłuż ulic – kostka betonowa 
(parking do przebudowy) 

67 m2 

Powierzchnie utwardzone – plac tężni 295 m2  

Powierzchnie utwardzone – chodniki, plac 497 m2 

Powierzchnie posadzki bezpiecznej poliuretanowej 125 m2 

Powierzchnie z wodoprzepuszczalnej nawierzchnia mineralnej  85 m2 

Powierzchnia zieleni łąkowej 160 m2 

Konstrukcje drewniane i obudowy  

Długość ażurowej obudowy z Lameli drewnianych na konstrukcji 
drewnianej 4m 

125 mb 

Powierzchnia obudowy akustycznej z płyt kompozytowych 4m na 
konstrukcji drewnianej 

190 m2 

Długość obudowy pełnej drewnianych na konstrukcji drewnianej 42 mb 

Powierzchnia pergoli drewniano-stalowej 140 m2 

Długość pergoli drewniano-stalowej jednostronnej 36 mb 

Powierzchnia siedzisk tarasowych   70 m2 

Powierzchnia pochylni z siatką 90 m2 

Powierzchnie zabudowy budynków powiązanych  

Powierzchnia zabudowy toalety publicznej  22 m2 

Powierzchnia pomieszczeń technicznych 53 m2 

Tężnia solankowa (wysokość h=4 m szerokości ca. 1,3 m)  

Powierzchnia części zabudowy tężni 162 m2 

Powierzchnia zabudowy ścian/wież tężni 216 m2 

 

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.4.1. Uwarunkowania planistyczne 

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rzekuń 

oznaczonym symbolem ZP. 

- UCHWAŁA Nr IV/19/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. 

§23 pkt.2 W zakresie obiektów małej architektury dopuszcza się realizację obiektów małej 

architektury – murki oporowe, murki wokół drzew, niskie ogrodzenia, słupki, schodki terenowe, 

urządzone chodniki, latarnie, słupy ogłoszeniowe, pergole, siedziska, ławki, pomniki, fontanny, 

urządzenia dla dzieci (np. piaskownice, huśtawki) itp. 
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§23 pkt.4 W zakresie urządzeń technicznych dopuszcza się realizacje obiektów i urządzeń 

zewnętrznych infrastruktury technicznej służące obsłudze danego zainwestowania. 

§23 pkt.5 W zakresie zieleni umieszczanej w przestrzeni publicznej ustala się: 

1) Zachowanie i rozwój funkcji publicznej zieleni parkowej – w formie ogólnodostępnej zieleni 

urządzonej z zachowaniem istniejącej zieleni wysokiej, 

2) Dopuszcza się w szczególnych przypadkach przesadzenie wartościowych drzew kolidujących 

z innymi formami zagospodarowania czy funkcją przewietrzania. 

§24 pkt.5 Ustala się następujące kształty dachów dla  

3) Oficyn i budynków innych dopuszcza się kształty dachów – jednospadowe. 

§27 pkt. 1 dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic w uzgodnieniu z zarządcą 

drogi 

§27 pkt. 1 Ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla obszaru objętego planem: 

f) dla terenów zieleni i terenów rekreacyjnych – 10-16 miejsc parkingowych na 100 użytkowników. 

W oparciu o art. 5 pkt 21, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustala się, że opis 

zawarty na rysunku MPZP ZP- tereny zieleni urządzonej oznacza:  

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi 

związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, 

promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń 

towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, 

składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym; 

pkt 5.3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ZP tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, 

zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje 

2.4.2. Uwarunkowania związane z ochronie zabytków 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Obok działki objętej opracowaniem 

znajduje się Kościół parafialny z początków XX w. wpisany do rejestru zabytków – nr dec. 1044/91 z 

dnia 10.01.1974r. (z zachowaniem strefy ekspozycji wokół Kościoła). 

2.4.3. Uwarunkowania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczej. Nie jest objęty programem 

„Natura 2000” ani nie znajduje się w pobliżu obszarów objętych tym programem. 

Planowana inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na środowisko. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania 

zamówienia. 
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2.4.4. Uwarunkowania techniczne 

W obrębie skrzyżowania dróg Armii Krajowej i Kościuszki zlokalizowane jest przyłącze energetyczne 

eN możliwe do wykorzystania na potrzeby oświetlenia terenu oraz zasilenia tężni. W obrębie 

skrzyżowania dróg Armii Krajowej i Kościuszki zlokalizowane jest przyłącze telekomunikacyjne 

możliwe do wykorzystania na potrzeby systemu monitoringu. W sąsiedztwie terenu inwestycji w 

pasach drogowych ul. Kościuszki oraz ul. Słowackiego przebiegają sieci wodociągowe, przyłącza 

kanalizacyjne sanitarnej oraz deszczowej.  Na etapie projektowania należy uzyskać warunki 

techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i WLZ od gestorów sieci, a także warunki 

odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie 

instalacji światłowodowej do przedmiotowej inwestycji. 

2.4.5. Uwarunkowania wodno-gruntowe 

Na podstawie wizji w terenie, posadowienia istniejących sąsiednich budynków oraz informacji 

ogólnodostępnych informacji z opracowania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polsk stwierdzono, że 

w obszarze inwestycji występują proste warunki gruntowe. Grunty w obrębie inwestycji – gliny 

zwałowe – możliwe  muły i piaski zastoiskowe. 

 
Rysunek 5. Dane geologiczne (zakres opracowania zaznaczony kolorem zielonym) źródło: www.pgi.gov.pl 

2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Tężnia solankowa i przestrzeń publiczna mają za zadanie służyć mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i 

spotkań towarzyskich. W wydzielonej przez ściany tężni przestrzeni przewiduje się przebywanie swobodne 

użytkowników w liczbie odpowiadającej 1 osobie na 2 m2. W części tężni przewidziano miejsca umożliwiające 

odpoczynek w pozycji siedzącej leżącej i półleżącej. Zakłada się, iż maksymalnie na siedziskach przebywać 

będzie mogło do 60 osób. Na potrzeby tężni przewidziane zostały dwa pomieszczenia techniczne: instalacji 

wodnej oraz instalacji elektrycznej – rozdzielni. Dostęp do pomieszczeń technicznych powinien być 

zorganizowany z oddzielnych wejść niż wejścia w przestrzeń publiczną. W przestrzeni parkowej zlokalizowane 

zostały 4 strefy o różnej funkcji oddzielone od siebie czytelnymi granicami reprezentowanymi poprzez 

podziały w posadzce, pergole, różnice wysokości terenu czy pochyłości. 
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Na stylu przestrzeni tężni i parku umiejscowione zostały toalety publiczne w formie budynku murowanego.   

Wewnątrz budynku mieścić się będą dwie toalety z oddzielnymi wejściami. Toalety przewidziane zostały jako 

wspólne dla obu płci, przy czym jedna z nich przystosowana będzie do użytku osób niepełnosprawnych. 

Zakłada się, iż toalety będą użytkowane w okresie działania tężni solankowej (wiosenno-jesiennym), a w 

okresie poza sezonem będą zamknięte i zabezpieczane (łacznie ze wszystkimi instalacjami) przed warunkami 

atmosferycznymi.  

2.5.1. Zadanie tężni solankowej 

Idea instalowania tężni solankowych to proces wytwarzania aerozolu solnego bogatego 
w mikroelementy i pierwiastki istotne dla zdrowia ludzi. W bezpośredniej bliskości tężni na skutek 
ściekania solanki po tarninie, ruchu powietrza i słońca wytwarzany jest aerozol solny. Gwarancją 
wytwarzania aerozolu najwyższej próby ze stałym zestawieniem pierwiastków i mikroelementów  
jest zastosowanie naturalnej solanki (solanka z Zabłocia) -  co powinno być przewidziane w projekcie.  

2.5.2. Ogólne właściwości inwestycji 

Całościowa dokumentacja Program określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i 

urządzeń jest przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, ale nie gorszych niż te, które precyzują zapisy w 

koncepcji. Rozwiązania te muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Przy czym Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić zarówno prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i 

technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych części obiektu, 

systemów i elementów zagospodarowania terenu. 

2.5.3. Program funkcjonalno-użytkowy 

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy powinien uwzględniać następujący program 

funkcjonalno-użytkowy tężni 

2.5.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Pomieszczenie techniczne na cele instalacji wodo-kanalizacyjnej  28 m2 

Pomieszczenie techniczne na cele instalacji elektrycznej   25 m2 

Toaleta publiczna 22 m2 

b)  wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe 

c) inne powierzchnie 

Powierzchnia utwardzona placów 1002 m2 

Powierzchnia chodników i dojść okalających 188 m2 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych pomiarów 

pomieszczeń i kubatur lub wskaźników - dopuszcza się, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami 

odrębnymi, ich przekroczenie o nie więcej niż 20% lub pomniejszenie o nie więcej niż 5%. 

2.6. Warunki dodatkowe 

- Dane liczbowe podane w PFU należy traktować jako przybliżone.  

- W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy będą również projekty oraz realizacje wszelkich innych 

niewyszczególnionych rozwiązań, instalacji lub urządzeń technicznych, w przypadku gdy ich 

zaprojektowanie oraz wykonanie okaże się konieczne lub będzie niezbędne według obowiązującego Prawa 

Budowlanego. 
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3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Wymagania ogólne do prac projektowych i robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej mu 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, odbiorów technicznych i pozwolenia na 

użytkowanie przedmiotowej Inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej (zamiennego projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego) niezbędnej do zrealizowania wybudowania tężni solankowej 

wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz infrastrukturą techniczną. Dokumentacja projektowa 

musi być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na rozwiązania projektowe zawarte w każdym z etapów 

projektowania. Zamawiający sprawdzi ich zgodność z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Umową oraz 

swoimi wymaganiami zgłaszanymi na etapie sporządzania dokumentacji. 

Sporządzona dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W razie 

potrzeby Wykonawca uzyska w porozumieniu z Zamawiającym wymagane odstępstwa od obowiązujących 

przepisów. 

- uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami opinii, decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji 

zatwierdzającej projekt zamienny i wyrażającej zgodę na budowę; 

- uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt zamienny i wyrażającej zgodę na budowę tężni 

solankowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działki ozn. nr geod. 377 w Rzekuniu; 

- cała dokumentacja na każdym etapie musi zostać wykonana w technologii BIM  

- Wykonawca powinien wykazać się przynajmniej jedną realizacją dokumentacji dla obiektu użyteczności 

publicznej w technologii BIM 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania w oparciu o Koncepcję stanowiącą załącznik nr 2. 

 

3.1.1. Dokumentacja winna być złożona Zamawiającemu: 

• projekt koncepcyjny wielobranżowy (PK): 

- 2 egzemplarze w formie wydruku (dokumentacja złożona i spięta do formatu A4) 

-  1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD (pliki rysunkowe w wersji edytowalnej dwg i 

nieedytowalnej pdf, pliki opisowe w wersji edytowalnej doc/xls i nieedytowalnej pdf, 

wizualizacje w formacie jpg lub tiff) 

• projekt budowlany (PB): 

  - 4 egzemplarzy w formie wydruku (dokumentacja w formie wymaganej przepisami) 

 -  1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD (pliki rysunkowe w wersji edytowalnej .dwg 

i nieedytowalnej .pdf, pliki opisowe w wersji edytowalnej doc/xls i nieedytowalnej pdf) 

• projekt wykonawczy (PW): 

 dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego, 

  - 4 egzemplarze w formie wydruku 

 -  1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD (pliki rysunkowe w wersji edytowalnej .dwg 

i nieedytowalnej .pdf, pliki opisowe w wersji edytowalnej .doc/.xls i nieedytowalnej .pdf) 

• cyfrowy model (Model): 

 wykonany wg standardów BIM uzgodnionych z Zamawiającym w stopniu szczegółowości min. 

LOD 200 
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  -  1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD (pliki w wersji edytowalnej rvt i ifc) 

 

Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej wykona i przekaże zamawiającemu także: 

- przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji – 2 egz.  w formie wydruku oraz 1 

egz.  w formie elektronicznej  

- kosztorys inwestorski – 2 egz. w formie wydruku oraz 1 egz.  w formie elektronicznej 

- specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w formie wydruku oraz 1 egz.  w formie 

elektronicznej 

- dokumentację geologiczną 

 

3.1.2. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonać prace 
przedprojektowe polegające m.in. na: 

• zamówienie aktualnej mapy do celów projektowych,  

• weryfikacja i ewentualna aktualizacja badań geotechnicznych podłoża, 

• ewentualne wykonanie odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, jeżeli będzie 
wymagana zgodnie z przepisami, 

• weryfikacja inwentaryzacji zieleni oraz wykonanie projektu gospodarki zielenią z opracowaniem 
dokumentacji koniecznych nasadzeń zastępczych, 

• po wykonaniu szczegółowych bilansów uzyskać docelowe warunki techniczne przyłączenia do 
mediów, 

• Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, kompletnej z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć: 

• ostatecznej koncepcji wielobranżowej całego zamierzenia inwestycyjnego, uzgodnionej z 
Zamawiającym, 

• pełnobranżowego projektu budowlanego ze wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, 

• uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• ogłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – przyłącza do 
budynku 

• wielobranżowego projektu wykonawczego,  

• szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

• przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, 

• wyposażenia stałego i ruchomego,   

• wykonanie cyfrowego modelu w standardzie BIM  

• oraz uzyskać inne wymagane uzgodnienia i pozwolenia pozwalające na wykonanie prac 
budowlanych, dokonanie odbiorów i prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 

• wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu wizualizacji projektu (min. 3 koncepcje zgodne z 

wytycznymi zamawiającego) 

 

• Wykonanie niezbędnych ekspertyz. 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przedstawione przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

• Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
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przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-

montażowych, jak również przygotowania projektu.  

• Wykonanie projektu konstrukcji tężni solankowej wraz ze zbiornikami i całym niezbędnym 

wyposażeniem wymaganym do poprawnego działania obiektu.  

• Wykonanie projektów: elektrycznych, technologii tężni, przyłącza do sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej.  

• Wykonanie i uzgodnienie projektu sanitarnego obejmującego swym zakresem zaplecze 

sanitarne i techniczne. 

• Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji. 

Koszty dodatkowych opracowań związanych z pozyskaniem zgód, opinii, zwolnień, pozwoleń 

oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca. Wykonawca dokona zgłoszenia robót.  

• Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

• Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na budowie tężni solankowej. 

• Podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i 

deszczowej. 

3.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji i uszkodzeń istniejących 

sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników lub innych elementów 

zagospodarowania wykonawca usunie na własny koszt. Wszelkie przekładki i kolizje sieci zewnętrznych 

Wykonawca rozwiąże i wykona na własny koszt. 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca sporządzi harmonogram robót, który musi zatwierdzić 

Zamawiający. Do harmonogramu zostanie dołączony opracowany przez Wykonawcę plan zagospodarowania 

terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy.  

- Wykonawca zaproponuje miejsca i sposób poboru mediów (woda, energia elektryczna) niezbędne do 

realizacji zadania, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opomiarowanie i rozprowadzenie w/w mediów do miejsc koniecznych 

dla realizacji budowy oraz uzyskania właściwych zezwoleń i uzgodnień. 

Od momentu przejęcia terenu od Zamawiającego do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i 

przekazania użytkownikowi terenu, za teren odpowiada Wykonawca i zapewni całodobową ochronę terenu 

budowy i dozoru mienia na własny koszt, do czasu zwrotnego przekazania terenu Zamawiającemu po 

ostatecznym odbiorze i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Teren powinien zostać ogrodzony.  

 

Wykonawca winien według zatwierdzonego planu: 

• wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak 

najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym 

• wyznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne 

• zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p. poż. 

• doprowadzić media niezbędne do realizacji inwestycji 

• zapewnić oświetlenie terenu i łączność telefoniczną 

• odprowadzić lub zutylizować ścieki 

• wywozić lub utylizować wszelkie odpady 

• zapewnić i urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne oraz biura budowy z 

miejscem do pracy dla przedstawicieli Zamawiającego 
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• zapewnić pracownikom pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz 

spełniających wymogi sanitarne 

• wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do 

zamocowania urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw 

itp. 

• zapewnić dojścia oraz dojazdy do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 

• opracować i uzgodnić z Zamawiającym projektu zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 

• zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania 

budowy 

 

Organizacja robót budowlanych 

• Zagospodarowanie placu budowy może zmienić się w poszczególnych etapach realizacji budowy. 

W takim przypadku powinno się przygotować plany zagospodarowania terenu budowy dla 

każdego etapu; 

• Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 

budowy i doprowadzić teren do stanu zdatnego do użytkowania, w tym odtworzyć zniszczone 

trawniki zgodnie ze sztuką ogrodową; 

3.3. Wymagania architektoniczne 

Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania zapisane w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz obowiązujące normy i przepisy prawne oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

 

Ogólny opis wymagań: 

• atrakcyjna forma projektowanej tężni solankowej 

• wykończenie obiektów w wysokim standardzie, materiały i urządzenia o wysokich walorach 

estetycznych i wysokiej trwałości użytkowej 

• obiekt w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych 

 

Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rozwiązań, estetykę i trwałość elementów budowlanych oraz ogólną 

ekonomikę inwestycji. 

Odstępstwa od załączonej do PFU Koncepcji wymagają uzasadnienia funkcjonalnego lub technicznego oraz 

akceptacji Zamawiającego w porozumieniu z autorem PFU. 

Wszystkie rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
 

3.3.1. Tężnia solankowa 

Lokalizacja tężni solankowej zgodnie z załączonym rzutem w części Koncepcji.   Zakłada się budowę 
jednostronnej tężni solankowej zadaszonej w kształcie fali o wymiarach: 

- długość do 54,0 m, 
- szerokość do 1,3 m, 
- wysokość do 4,0 m. 
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3.3.1.1. Wypełnienie tężni 

Tarnina śliwy zostanie ułożona w poziomie pod kątem w dół do przodu wypełniając szkielet 

konstrukcji drewnianej, po której spływa solanka w obiegu zamkniętym. Tarnina po wypełnieniu 

konstrukcji jest wystrzyżona na równą powierzchnię, specjalistyczną maszyną nadając jej równą 

płaszczyznę z jednej strony. Wyrównana płaszczyzna gwarantuje ściekanie solanki po tarninie, a nie 

wychlapywanie poza ścianę tarniny.  

Na górnej części konstrukcji nad tarniną śliwy centralnie na środku wzdłuż całej długości tężni 

zamontowane jest koryto główne. Rury z zaworami zamontowane są w bocznych ścianach koryta 

głównego co 100 cm. Z tego koryta przez rury z zaworami PE fi 22 solanka przelewa się do 

zamontowanych na krawędzi nad tarniną drewniane koryta opadowe, z których ścieka solanka po 

wypełnieniu z tarniny. Solanka wraca do zbiornika głównego mieszania cieczy skąd ponownie jest 

pompowana na górę tężni, cały cykl odbywa się w obiegu zamkniętym. 

3.3.1.2. Zadaszenie teżni 

Zadaszenie zabezpieczające konstrukcję,tarinę oraz solankę w korycie przed opadami 

atmosferycznymi. Zadaszenieo konstrukcji drewnianej analogicznej do konstrukcji teżni, pokryte 

blachą miedzianą lub alternatywnie gontem drewnianym. Zasięg zadaszenie w linii ścianki koryta 

3.3.2. Obiekty infrastruktury technicznej służące obsłudze obiektu oraz toalety publiczne 

3.3.2.1. Ściany 

• Ściany fundamentowe z izolacją termiczną i przeciwwodną zabezpieczone przed uszkodzeniem i 

przerastaniem roślinnością. Dobór izolacji przeciwwodnej do warunków gruntowo-wodnych 

• Ściany zewnętrzne nadziemne ocieplone wg wymagań izolacyjności cieplnej -  współczynnik 

przenikania ciepła dla ścian U≤0,14 W(m2K) 

• Ściany wewnętrzne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, szczególnie wymaganiami 

dotyczącymi izolacyjności akustycznej 

• Ściany działowe dylatowane od stropów pozostawiając ok. 1,5 cm przerwy wypełnionej trwale 

elastycznym materiałem z zachowaniem wymogów izolacyjności pożarowej pomieszczeń 

• Fundamenty ścian zabezpieczone izolacją przeciwwodną 

• Ściany żelbetowe ścian zewnętrznych– przygotowane pod pozostawienie ich w stanie surowym. 

• Ściany wewnętrzne murowane z betonowych pustaków– przygotowane pod pozostawienie ich w 

stanie bez tynku, tylko malowanych, spoina pionowa i pozioma 

• Ściany żelbetowe należy zabezpieczyć lakierem lub środkiem impregnującym zapobiegającym ich 

nasiąkaniu i umożliwiającym utrzymanie ich w czystości. 

• Ściany murowane z betonowych pustaków nietynkowane należy zabezpieczyć lakierem. 

• Ściany z betonowych pustaków, murowane ze spoiną poziomą i pionową wykończone na równo 

Należy zachowywać zasady prawidłowego wiązania muru w narożnikach – w tym celu należy 

stosować kształtki uzupełniające odpowiedniego systemu lub odpowiednio przycięte pustaki. 

• Ściany w toalecie z płytkami ściennymi ułożonymi do wysokości 2,0m na wszystkich ścianach 

(wokół pomieszczenia), powyżej malowane dwukrotnie farbą zmywalną lateksowo-silikonową 

dedykowaną do łazienek - kolorystyka i układ do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji. 

• Kable i instalacje prowadzone w otworach szczelinowych w pustakach 

• Ściany żelbetowe – beton architektoniczny wykonany z uwzględnieniem szczególnej estetyki i 

staranności. 
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3.3.2.2. Podłogi i stropy 

• Podłogi na gruncie zabezpieczone przed przenikaniem wody i wilgoci do budynku izolacją 

przeciwwodną. Dobór izolacji do warunków gruntowo-wodnych, 

• Podłogi ocieplone wg wymagań izolacyjności cieplnej -  współczynnik przenikania ciepła dla 

podłóg na gruncie U≤0,25W(m2K), 

• Stropy zgodne z obowiązującymi normami, szczególnie wymaganiami dotyczącymi izolacyjności 

akustycznej. 

3.3.2.3. Drzwi  

• Wszystkie drzwi na obiekcie minimalnej szerokości 90 cm i wysokość 200 cm, stalowe, 

zewnętrzne, ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL (ustalony na etapie koncepcji).  

• Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacze ze stali nierdzewnej 

• Drzwi do pomieszczeń toalety wyposażyć w zamek umożlwiający ryglowanie drzwi od zewnątrz 

za pomocą klucza a wewnątrz bez użycia klucza, (z sygnalizacją zajętosci toalety) 

• Drzwi do pomieszczeń technicznych wyposażyć w minimum dwa niezależne zamki 

• Drzwi przewidziane na obiekcie powinny odpowiadać przeznaczeniu. 

3.3.2.4. Posadzki  

Wykończenie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach według rysunków i opisu Koncepcji 

• Płytki gresowe - gres barwiony w masie, wymiar płytki min. 20x20 cm, min. R10, fugi 3mm w 

kolorze płytek, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, cokół na ścianach bez płytek 

ceramicznych z płytki wys.10cm, fugi podłogowe przechodzące w fugi cokołu, 

• Pod wykończeniem posadzki w sanitariatach – elastyczna powłoka uszczelniająca - folia izolacyjna 

w płynie na całej powierzchni posadzki, szczeliny dylatacyjne i połączenia zabezpieczone taśmą 

uszczelniającą. 

3.3.2.5. Sufity 

a) W sanitariatach: 

• Sufity z „surowego betonu”, impregnowane.  

• oświetlenie punktowe lub liniowe, mocowane do sufitu lub zwieszane 

b) W pomieszczeniach porządkowych, magazynowych, technicznych: 

• Sufity z „surowego betonu”, impregnowane.  

• Instalacje wentylacji prowadzone pod sufitem bez obudowy, elektryczne w korytach kablowych.  

• Oświetlenie zwieszane lub mocowane do sufitu 

3.3.2.6. Dach 

• Dachy ocieplone wg wymagań izolacyjności cieplnej -  współczynnik przenikania ciepła dla 

dachów U≤0,11W(m2K).  

• Odwodnienie dachów odprowadzone do kanalizacji deszczowej 

• Obróbki attyk i wszelkich elementów dachowych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 

ogniowo Z275 malowanej proszkowo na kolor RAL (kolor do ustalenia na etapie koncepcji) 
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3.4. Wymagania konstrukcyjne i budowlane 

Wszystkie elementy żebetowe powinny zostac zaprojektowane uwzględniając Klasy ekspozycji 
według  PN-EN 206:2014  

3.4.1. Konstrukcja tężni 

Konstrukcję tężni należy wykonać z drewna impregnowanego klasa C24 o wilgotności ok. 23%. 

Drewno sosna lub świerk. Tył tężni należy obić deskami z odpowiednimi szczelinami umożliwiającymi 

przepływ powietrza, wiatru przez tarninę. W ten sposób mgiełka solankowa będzie rozwiewana w 

pobliżu tężni wytwarzając aerozol solankowy. Elementy konstrukcji tężni są zintegrowane z 

podwalinami, każde przęsło z osobna montowane jest do betonowej niecki ściekowej na wieszakach 

ze stali nierdzewnej 316 L. Konstrukcja jest zamontowana do niecki ściekowej na kotwy chemiczne. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami przeciwpalności, 

owado-i grzybobójczymi. 

3.4.2. Niecka ściekowa tężni 

Drewniana konstrukcja przymocowana jest za pomocą kotew chemicznych do żelbetowej 

wodoszczelnej płyty C30/37 W4, wzmocnionej stalą zbrojeniową, wykonanej na odpowiednio 

przygotowanym podłożu z podsypki i kruszywa łamanego. Płyta będzie stanowić funkcje niecki stąd 

jej powierzchnia powinna być ryflowana w poprzek płyty. Niecka o wymiarach: 

• Szerokość tężni: ok. 3 m, 

• Długość tężni: ok. 54 m, 

• Grubość płyty: ok. 30-35 cm 

 

Niecka  zakończona ścianką oporową żelbetową, wysokości min. 40 cm. Kształt ścianki analogiczny 

do ściny teżni, formowana z szalunków radialnych/łukowych –nie dopuszcza się upraszczania 

kształtu łukowego przedstawionego w Koncepcji.  

3.4.3. Konstrukcje drewniane  

Wszystkie elementy  drewiane konstrukcyjne, klasa drewna min. C24.  skutecznie zabezpieczyć 

pożarowo, przeciw warunkom atmosferycznym, przed sinizną, gniciem i szkodnikami. 

Impregnowane metodą ciśnieniowa zabezpieczonego lazurą ochronną hydrofobową do drewna na 

zewnątrz, pozwalającą drewnu oddychać i regulującą poziom wilgotności.  

 

Zakłada się iż konstrukcja obudowy wykonana będzie jako drewiniany szkielet ramowy składajacy 

się ze słupów i rygli. Należy zapewnić stabilność konstrukcyjną w każdym z kierunków poziomych. 

Konstrukcja obudowy powinna posiadać obliczenia i spełniać wymagania nośności i sztywności. 

Podczas projektowania należy uwzglednić: ciężar własny, obciążenie wiatrem, obciążenia termiczne 

oraz obciążenia dynamiczne.  

Tarasy i pochylnia 

Konstrukcja tarasów pochylni powinna być zrealizawoana na fundamentach nośnych, być stabilna i 

projektowana w oparciu o normy dotyczące trybun widowiskowych uwzgledniając: ciężar własny, 

obciążenie wiatrem, obciążenia termiczne oraz obciążenia dynamiczne. 

Dla obliczanie konstrukcji tarasów należy  przyjmować obciążneie użytkowe 4kN/m2. Dla pochylnia 

przyjmować maksymalne dopuszczalne obciążenie 3kN/m2. 

Scianka 
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Konstrukcja ścianki wsinaczkowej powinna uzglęniać obciązenia charakterystyczne dla 

przeznaczenia. 

Pergola  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie projektu konstrukcji pergoli zgodnej z kształtem 

zawartym w Koncepcji. Alternatywą konstrukcji drewianej moga być elementy stalowe bądź 

konstrukcja, mieszana drewiano-stalowa. 

3.4.4. Fundamenty obiektów infrastruktury technicznej służące obsłudze,toalety publicznej oraz 
konstrukcji drewianych 

Budynki i konstrukcje zostaną posadowione na fundamentach bezpośrednich w postaci stóp, ław. 

Ściany murowane osłonowe zostaną posadowione na belkach podwalinowych. Przewiduje się 

zastosowanie betonu C30/37 W8. Podkładem pod fundamenty będzie stanowiła warstwa chudego 

betonu gr. 10cm (C12/15). Wykop mechaniczny do poziomu posadowienia fundamentów, 

natomiast wykop pod chudy beton należy wykonać ręcznie.  

3.5. Wymagania dotyczące instalacji techniczno-technologicznej  

3.5.1. Technologia tężni 

W pobliżu tężni należy zlokalizować szczelne zbiorniki z włókna szklanego.  

W celu odprowadzenia solanki spływającej z tężni projektuje się wpusty liniowe zamontowane w 

niecce fundamentowej. Zbiornik z włókna szklanego o pojemności 21 m3 pełni funkcję magazynu na 

czystą solankę. Zbiornik o objętości 10 m3 pełni funkcję zbiornika głównego do mieszania cieczy skąd 

mieszanina o odpowiednim stężeniu (5-10%) jest tłoczona na tężnię. Pomiędzy zbiornikiem 

magazynowanym na solankę, a zbiornikiem do mieszania cieczy zamontowana jest studnia 

techniczna z odwodnieniem mechanicznym, którą przechodzą instalacje z zaworami do regulacji 

przepływu solanki. Na instalacji doprowadzającej solankę na tężnię zamontowany jest konduktometr, 

który włącza pompę w zbiorniku magazynowym w celu podwyższenia stężenia wymaganego 

docelowo. W zbiorniku głównym w czasie doprowadzania solanki uruchomia się pompa mieszająca, 

która miesza solankę z wodą do uzyskania odpowiedniego stężenia. Kiedy stężenie w zbiorniku 

głównym jest zbyt wysokie wtedy konduktometr indukcyjny wysyła impuls i włącza elektrozawór na 

instalacji wodnej i dopuszcza czystą wodę celem zmniejszenia stężenia solanki. Cykl jest na bieżąco 

kontrolowany, a mieszanie jest w pełni zautomatyzowane. W przypadku, kiedy w zbiorniku 

magazynowym jest zbyt niski poziom solanki, pompa się nie włączy, a obsługa musi uzupełnić solankę 

do maksymalnego stanu. 

Na instalacji odprowadzającej solankę z tężni do zbiornika głównego zamontowana jest studnia 

techniczna z elektryczną zasuwą odcinającą odpływ solanki z tężni do zbiornika. Na tężni 

zamontowany jest czujnik deszczu, który w przypadku długotrwałych i obfitych opadów włączy 

pompy tłoczące solankę na tężnię i zamknie elektryczną zasuwę na odpływie do zbiornika głównego. 

Przekierowuje wody deszczowe do kanalizacji, a nie do zbiornika głównego.   

Zakłada się, iż na okres zimowy i w razie konieczności solanka po odpowiednim rozcieńczeniu w 

zbiorniku będzie odprowadzana do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika przelewowego. 

Dostęp do urządzeń technologii tężni tj. do urządzeń oraz zbiorników należy zorganizować w taki 

sposób aby nie kolidował z użytkowaniem parku i placu tężni. W Koncepcji przewidziano zatem 

pomieszczenie techniczne z oddzielnym wejściem na tyłach tężni. 

Użyte materiały: 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
„Budowy tężni solankowej w Rzekuniu”  

22 

- zbiornik „magazyn” na czystą solankę,  

- zbiornik główny na solankę, 

- konduktometr,  

- pompa mieszająca, 

- zawory i elektrozawory, 

- pompy, 

- czujnik deszczu. 

 

Zrealizowane przedsięwzięcie powinno spełniać swój założony cel, posiadać wszystkie niezbędne 

elementy potrzebne do poprawnej i niezawodnej pracy.  

3.5.2. Energia elektryczna 

Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o 

odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, dostosowanie do potrzeb użytkowych, 

ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 

powstaniem pożaru. Dla tężni należy przewidzieć: 

• instalację elektryczną zasilania urządzeń tężni, 

• energooszczędną instalacje oświetleniową bazującą na technologii LED, 

• instalacje podświetlenia dekoracyjnego obwodu murka przy rynnie ociekowej, 

• ochronę od porażeń, 

• oraz pozostałe instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tężni wraz z terenem 

przyległym. 

Obiekt powinien posiadać zasilanie podstawowe z sieci zewnętrznej energetycznej. Zasilanie należy 

zrealizować w oparciu o warunki przyłączenia. Od złącza wyposażonego w układ pomiarowy należy 

przewidzieć WLZ do rozdzielnicy głównej, z której będą zasilane poszczególne odbiory. Należy 

przewidzieć zestaw podliczników, na potrzeby urządzeń tężni, oświetlenia głównego i odbiorów 

gniazdowych. 

W obrębie inwestycji zlokalizować gniazda ogólnodostępne umożliwiające okazjonalne ładowanie 

sprzętów transportu mobilnego lub urządzeń telekomunikacyjnych. Gniazda zewnętrzne powinny 

posiadać odpowiednia klasę szczelności. 

Gniazda wtykowe 230V powinny być zlokalizowane poza zasięgiem dzieci, bądź odpowiednio 

zabezpieczone. 

W obrębie placu zlokalizować należy gniazda elektryczne i AV umożliwiające podłączenie sprzętu 

nagłośnieniowego. Gniazda te powinny być zrealizowane w ilości umożliwiającej zrealizowanie 

imprezy plenerowej z nagłośnieniem kilkupunktowym oraz być zamykane w zabezpieczonych 

zamkiem skrzynkach niedostępnych dla ogółu użytkowników obiektu. Gniazda powinny posiadać 

odpowiedni stopień szczelności. 

3.5.2.1.   Oświetlenie w sanitariatach  

- źródła LED o wydajności powyżej 135lm/W i skuteczności oprawy powyżej 115lm/W 

- przesłona z szyby hartowanej matowej 

- montaż diod LED na aluminium lub ceramice 

- stopień ochrony opraw IP65 

- IK04 
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- trwałość godzinowa 65tys godz. przy L90/B10 

- CRI powyżej 80 

- temperatura barwowa 4000K 

- SDCM 2 

3.5.2.2.   Oświetlenie w pomieszczeniach technicznych 

- źródła LED o wydajności powyżej 155lm/W i skuteczności oprawy powyżej 125lm/W. 

- klosz opalowy równomiernie rozpraszający światło 

- montaż diod LED na aluminium lub ceramice 

- stopień ochrony opraw IP65 

- IK10. 

- trwałość godzinowa 65tys godz. przy L70/B50 

- CRI powyżej 80 

- temperatura barwowa 4000K 

- SDCM 3 

 

Oprawy muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej i posiadać niezbędne certyfikaty. W 

celu zwiększenia oszczędności energii zaleca się zastosowanie łazienkach sterowanie oświetleniem 

za pomocą czujników obecności. Kwestia ta winna być uzgodniona z zamawiającym. Nie należy 

stosować czujników obecności / ruchu w toaletach dla niepełnosprawnych. Wymaga się, aby 

oświetlenie podstawowe spełniało wymagania w obowiązujących normach. 

 

3.5.2.3.   Oświetlenie zewnętrzne 

W projektowanym obiekcie przewiduje się montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED zgodnie z 

wymaganiami PN-EN12464-2 oraz PN-EN 13201 odnośnie komfortu użytkowników oraz wydajności 

energetycznej. Projektowane oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie za pomocą zegara 

astronomicznego oraz dodatkowo przewiduje się ręczne sterowanie z poziomu kasety sterowania 

oświetleniem zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Należy przewidzieć wyłączenie opraw 

zewnętrznych między godzinami 23:00-7:00 (nastawa programowa w zegarze). Oprawy 

oświetleniowe, których funkcją jest ochrona mienia powinny zostać załączone między godzinami 

23:00-7:00 oraz spełniać standardy CIE 150- 2003 oraz CIE 126-1997. 

3.5.3. Sieci i instalacje wody zimnej 

Teren tężni i pomieszczenia przyległe zasilić z istniejącej sieci wodociągowej w ulicy. Na wstępie 

należy uzyskać warunki techniczne zasilenia w wodę do celów bytowo-gospodarczych. 

Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu przewidzieć w oparciu o zaprojektowanie 

przyłącza wodociągowego zapewniającego odpowiednią ilość wody dla założenia projektowego. 

Wykonać opomiarowanie zużywanej wody na cele tężni, pomieszczenia bytowo socjalne, podlewania 

terenu. Podgrzew wody dla celów bytowych wykonać w oparciu o podgrzewacz elektryczny. 

3.5.4. Sieci i instalacje kanalizacji sanitarnej 

Odbiorniki zaplecza techniczno-sanitarnego włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 

przez zaprojektowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Na wstępie należy uzyskać warunki 

techniczne.  

3.5.5. Sieci i instalacje kanalizacji deszczowej 

Teren utwardzony tężni należy odwodnić do sieci kanalizacji deszczowej przez zaprojektowanie 

wpustów i przyłącza. Na odpływie z tężni wykonać automatyczne przekierowanie wód opadowych w 
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przypadku obfitych deszczy do kanalizacji deszczowej w ulicy.  Odwodnienie terenu wykonać za 

pomocą odwodnień liniowych i punktowych. 

3.5.6. Ogrzewanie pomieszczeń 

W pomieszczeniach zapewnić warunki temperaturowe zgodnie z przepisami oraz wymogami 

Zamawiającego. Ogrzewanie pomieszczeń wykonać w sposób optymalny dla obiektu. 

3.5.7. Instalacja teletechniczna 

System Telewizji Dozorowej - CCTV należy zainstalować na całości obiektu w celu poprawy 

bezpieczeństwa, w szczególności w miejscach newralgicznych. Na podstawie rodzaju i stopnia 

zagrożenia wytypować należy za zgodą Inwestora na etapie projektu wykonawczego te miejsca, które 

winny być monitorowane. Zamontowanie kamer w tych miejscach pozwoli służbom ochrony podjąć 

działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia. Projektuje się wykorzystanie cyfrowych 

urządzeń rejestrujących obraz , umożliwiających jednocześnie stworzenie wielu stanowisk sieciowych 

do obsługi systemu. Obraz ze wszystkich kamer zlokalizowanych na obiekcie będzie przekazywany do 

cyfrowego systemu zarządzania podglądu i zapisu obrazu. Założono, że cyfrowy system zapisu i 

podglądu video będzie umożliwiał jednoczesny podgląd i nagrywanie obrazu oraz sygnałów audio, 

podgląd obrazu z kamer „na żywo”, przeglądanie nagranych materiałów oraz odsłuch 

zarejestrowanych sygnałów z mikrofonów. Aby użytkownik mógł operować materiałami 

archiwalnymi system będzie wyposażony w urządzenia do archiwizacji na nośnikach zewnętrznych. 

Dzięki zastosowaniu oprogramowania klienckiego, za pośrednictwem sieci  Ethernet możliwe będzie 

uzyskanie autoryzowanego dostępu do zasobów systemowych. Oprócz wymienionej funkcji należy 

przewidzieć możliwość przekazywania obrazu wizji z dowolnej kamery systemu CCTV na stanowisko 

stacji roboczej systemów bezpieczeństwa, przez co możliwa będzie identyfikacja osób w systemie 

kontroli dostępu. System telewizji dozorowej wykonać jako system rozproszony IP typu serwer-klient. 

Okablowanie systemu CCTV należy wykonać na dedykowanym, wydzielonym systemie LAN. Kamery 

systemu obserwacyjnego należy zaprojektować w systemie cyfrowym z cyfrową transmisja 

strumieniową na protokole IP. Urządzenia sterujące będą w standardzie strumieniowego zapisu IP. 

Rozdzielczość kamer minimum 5 MPx. Obiektyw ze zmienną ogniskową minimum 2,8-12mm. Kamery 

należy przewidzieć w obudowach wandaloodpornych. Zewnętrzne kamery z oświetlaczem IR min. 

20m. 

Na etapie projektu wykonawczego należy wykonać szczegółowe projekty w/w instalacji. 

Archiwizacja minimum 30 dni 12kl/s. 

Zaprojektować włączenie monitoringu budynku w system monitoringu służb/instytucji porządku 

publicznego i/lub bezpieczeństwa ludzi. 

 

Przewiduje się zastosowanie rozwiązania sygnalizacji włamania i napadu. System będzie chronić 

mienie przed kradzieżą, celowym zniszczeniem, uszkodzeniem, sabotażem, czasowym bądź trwałym 

wyłączeniem z możliwości użytkowania pomieszczeń bądź urządzeń oraz ograniczyć(uniemożliwić) 

niepowołanym osobom dostęp do pomieszczeń. System sygnalizacji włamania i napadu SWiN będzie 

obejmował swym zasięgiem części wspólne obiektu, pomieszczenia o charakterze technologicznym i 

nadzorczym. Sygnały o naruszeniu strefy zewnętrznej zostaną przekazane do systemu SWiN. Na 

potrzeby branży automatyki zostanie udostępniony styk bezpotencjałowy odpowiadający 

odpowiedniemu detektorowi realizujący stan alarmowania/naruszenia odpowiedniej strefy. System 

ochrony zaprogramowany do pracy w dwóch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa w czasie 

otwarcia obiektu, nocny po jego zamknięciu. Uzbrajanie i rozbrajanie całego systemu nastąpi za 

pomocą klawiatur systemowych. Na etapie projektu wykonawczego należy wykonać szczegółowe 

projekty w/w instalacji. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
„Budowy tężni solankowej w Rzekuniu”  

25 

Należy spełnić następujące wymagania: 

− Precyzyjna lokalizacja miejsca powstania alarmu, 

− Monitorowanie czujek przez centralę z punktu widzenia przerwy i uszkodzenia, 

− Automatyczne testowanie sprawności linii dozorowych i pozostałych elementów systemu, 

− Stabilność parametrów w czasie, 

− Przekazywanie alarmu do centrum monitoringu, 

− Ograniczony dostęp do centrali alarmowej, 

− Poziom bezpieczeństwa normalny, 

− Projektowany system umożliwiający dalszą rozbudowę. 

 

3.6. Wykończenie  

Wszelkie elementy wykończeniowe wymagają na etapie projektowania i wykonawstwa akceptacji 

Zamawiającego. 

Projekt musi być w harmonijny z otoczeniem, a w szczególności z istniejącymi już obiektami, pod względem 

skali i układu. Ponad wszystko powinien wnosić element nowoczesności do otoczenia. Wszystkie 

zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony ppoż., posiadać niezbędne atesty i 

certyfikaty oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany materiałów wykończeniowych w trakcie realizacji projektu. Proponowane zamienniki nie mogą być 

jednak gorszej jakości i trwałości niż wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 

3.6.1. Oznakowanie 

Obiekt powinien posiadać lokalny symbol lub oznaczenie w formie herbu czy napisu, zrealizowanego 

w atrakcyjnej formie, zaakceptowanej przez Zamawiającego.  Rozwiązanie powinno zostać 

przedstawione w formie detalu dołączonego do projektu wykonawczego. Przykład przedstawiono w 

Koncepcji. 

Zamawiający oczekuje opracowania i wykonania spójnego, indywidualnie projektowanego, 

unikatowego systemu informacji wizualnej (oznaczeń pomieszczeń, drogowskazów) dla całego 

obiektu. 

Wykonawca opracuje i zamieści niezbędne tablice informacyjne w obrębie inwestycji. Tablice 

informacyjna powinny zawierając: regulamin określający zasady i warunki korzystania z obiektów i 

urządzeń oraz numery telefonów alarmowych (na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu użytkowników) – grafika spójna z ogólnym systemem informacji wizualnej do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Wszystkie Elementy oznakowania muszą być trwałe, odporne na działanie warunków 

atmosferycznych, promieniowania UV oraz skrajne akty wandalizmu. 

 

 

3.6.2. Wymagania do wyposażenia dla pomieszczeń sanitarnych  

• miski ustępowe lejowe wiszące na stelażach podtynkowych o podwyższonej wytrzymałości na 

zniszczenie np. ze stali nierdzewnej. 

• stelaże podtynkowe przystosowane do spłukiwania dwudzielnego 4/2l 

• przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej do stelaży dwudzielny  
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• stelaże zabudowane aż do poziomu stropu 

• wszelkie rury doprowadzające wodę i odpływowe ukryte (prowadzone w ścianach, warstwach 

posadzkowych, pod sufitami podwieszanymi, zabudowane). sposób zabudowy do uzgodnienia z 

zamawiającym 

• wysokość zawieszenia miski ustępowej i umywalki do uzgodnienia z zamawiającym 

• należy zaprojektować i zamontować podłogową kratkę ściekową 

• armatura energooszczędna i wandaloodporna 

• kompletne wyposażenie sanitariatów o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenie np. ze stali 

nierdzewnej: podajnik na mydło i papier toaletowy, suszarka do rąk, kosz podręczny. 

• toalety wyposażone w lustra  

• jedna z toalet powinna być przystosowana to użytku przez osoby niepełnosprawne z niezbędnymi 

opcjami ułatwień tj. uchwyty, osprzęt, armatura, urządzenia sanitarne. 

• w toalecie dla osób niepełnosprawnych miska ustępowa lejowa wisząca dla osób 

niepełnosprawnych, dostępna z dwóch stron, z każdej strony miski ustępowej poręcz uchylna 

• poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, ze stali nierdzewnej: 2 szt. proste 

oraz 1 szt. uchylna dług. 800mm.  

• deska sedesowa twarda, mocowana od góry na zawiasach metalowych, 

• pisuar ze spłuczką natynkową ciśnieniową, na stelażu podtynkowym 

• syfon chowany pod obudową – półpostumentem podwieszanym pod umywalkę (rozwiązanie 

systemowe) 

• bateria jednouchwytowa stojąca z mieszaczem 

• umywalka dostępna dla osób niepełnosprawnych- ceramiczna, wisząca z otworem na baterie i 

przelewem, w kolorze białym. z dwóch stron umywalki poręcze uchylne. 

• nad umywalką dla niepełnosprawnych lustro uchylne 

• kratki ściekowe chromowane 

• wyposażenie dodatkowe zestaw na każdą z toalet - pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na 

zużyte ręczniki, dozownik mydła, pojemnik na papier toaletowy (wszystkie elementy 

wandaloodporne) 

• podświetlane zewnętrzne przestrzenne oznakowanie „wc publiczne” na elewacji frontowej.  

• wewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz 

telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.  

• zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz 

telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich. 

 

3.6.3. Pomieszczenia porządkowe 

• wyposażone w zlew porządkowy umieszczony na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, 

• zawór czerpalny ze złączka do węża oraz wąż umożliwiający podlewanie roślinności w obrębie 

inwestycji, 

• w posadzce - podłogowa kratka ściekowa, 

• ściany nietynkowane, 

• ściany malowane dwukrotnie farbą zmywalną w kolorze ustalonym na etapie koncepcji. 

3.6.4. Elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego 

• wykonanie wszystkich niezbędnych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego wymaganych 

przepisami, decyzjami, normami i uzgodnieniami  
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• rozwiązania do akceptacji zamawiającego 

 

3.7. Zagospodarowanie terenu 

3.7.1. Obudowa z płyt kompozytowych 

Od strony ulicy Słowackiego zaplanowano obudowę akustyczną tężni i parku z płyt lustrzanych na 

konstrukcji drewnianej szkieletowej. Na zewnętrznej widocznej powierzchni płyty nie dopuszczalne 

są widoczne elementy mocujące. Nie dopuszczalne jest także ich maskowanie poprzez: 

zamalowywanie, zatyczki, naklejki itp. Płyty powinny przylegać do siebie ciasno stanowiąc równą 

płaszczyznę. Należy zastosować płyty kompozytowe składające się z dwóch aluminiowych okładzin o 

grubości 0,2mm lub 0,3mm oraz rdzenia polietylenowego. Płyty o wysokiej sztywności, do 

zastosowań na zewnątrz. Odporne na zmiany temperatur, deformację, rozciąganie oraz 

promieniowanie UV. Płyty o wykończeniu lustrzanym w dużych formatach, podziały do ustalenia 

podczas ostatecznej koncepcji architektonicznej. Należy przewidzieć wykonanie sufitu z płyt 

lustrzanych  w podcieniach w wejściach na plac tężni i parku. Orientacyjna wymiar obudowy: 

- wysokość obudowy 4 m, 

- powierzchnia z płyt lustrzanych 190 m2 

Wymagania dotyczące kształtu i układu obudowy z płyt kompozytowych przedstawiono w Koncepcji. 

3.7.2. Obudowa ażurowa z żaluzji drewnianych 

Zakłada się wydzielenie całości układu ażurową obudową z żaluzji pionowych wykonane z desek z z 

drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski) impregnowanego ciśnieniowo, zabezpieczone przed 

działaniem czynników zewnętrznych. Wykończenie powierzchni drewnianych (bejca, olej, farba – 

półmat, kolory RAL itp.) należy uzgodnić z Zamawiającym po przedstawieniu próbek.  Elementy muszą 

być ciągłe nie łączone na całej wysokości. Geometria przekroju profili musi zawierać się w stosunku 

1:3 (grubość do szerokości) rozstaw żaluzji powinien odpowiadać szerokości.  Żaluzje mocowane do 

podkonstrukcji wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 o profilu falistym z gwintem 

dociągającym i gniazdem typu TORX. Podkonstrukcja mocowana do konstrukcji drewnianej  z drewna 

modrzewiowego lub z robinii akacjowej impregnowanego ciśnieniowo. Obudowa ażurowa będzie 

służyła jako baza do obsadzenia pnączami. Ilość i lokalizacja zieleni na obudowie w opisie 

szczegółowych wymagań dla zieleni. 

Wysokość obudowy 4 m  

Wymagania dotyczące kształtu i układu obudowy z żaluzji drewnianych przedstawiono w Koncepcji. 

3.7.3. Pergola  

W zachodnio-północnej części parkowej przewidziana została drewniano-stalowa pergola. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie projektu konstrukcji pergoli zgodnej z kształtem 

zawartym w Koncepcji. Pergolę o łukowym rzucie, należ wykonać jako konstrukcję drewniano-

stalową z drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski) impregnowanego ciśnieniowo, 

zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. Wykończenie powierzchni drewnianych 

(bejca, olej, farba – półmat, kolory RAL itp.) należy uzgodnić z Zamawiającym po przedstawieniu 

próbek. Elementy konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, kolor RAL do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji. 

Pergola będzie miała za zadanie zacieniać znajdujące się pod nią miejsca siedzące oraz będzie bazą 

do obsadzenia pnączami. Ilość i układ pnączy określona w wymaganiach szczegółowych zieleni. Na 
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potrzeby nasadzeń roślin pnących przewidzieć należy miejsca przy słupach pergoli z ziemią urodzają 

przeznaczoną pod uprawę dango gatunku. Wymiary i lokalizacja wg Koncepcji.  

Na części pergoli należy zawiesić bezpieczne huśtawki przewidziane do użytku przez osoby dorosłe 

(użytkowanie prze osoby dorosłe potwierdzone przez producenta, np. obliczeniami) Ilość huśtawek i 

miejsce ich zawieszenia przedstawione w Koncepcji. Należy przewidzieć możliwość zawieszenie 

minimum jednej huśtawkę z siedziskiem typu „gniazdo bocianie” lub platformy kilkuosobowej. 

Całość pergoli stanowią dwie części. Pierwszą część tworzy pergola zadaszająca, drugą pergola 

jednostronna wygradzająca przestrzenie m.in. obniżanie w placu (głębokośc ok. 45cm). Orientacyjna 

wymiar: 

- część zadaszająca trójrzędowa (rozstaw rzędów zmienny) o rozstawie przęseł około 1,5-2 m, 

- część jednostronna o rozstawie przęseł około 2,5-3 m, 

- wysokość pergoli zmienna od 2,5-5 m. 

 

Ostateczny projekt pergoli należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

3.7.4. Plac zabaw motoryczno-sprawnościowych  

Posadzkę placu należy wykonać jako poliuretanową nawierzchnie bezpieczną o konstrukcji: 

- mata podkładowa z granulatu SBR i poliuretanu o grubości dostosowanej do zamontowanych 
urządzeń zabawowych i krytycznej wysokości upadku (współczynnik HIC), 
-  warstwa użytkowa kolorowego granulatu EPDM (1–3 mm) o grubości 8–10 mm. 
 
Dla strefy ogólnego ruchu należy przyjąć krytyczną wysokość upadku 1,5 m, zaś dla strefy ze ścianką 
do wspinania krytyczną wysokość upadku 2,5 m.  
Kolor warstwy wykończeniowej: Ciemny Zielony, Fioletowy, Zieleń Herbaciana, pomarańczowy lub 

Jasny Niebieski do akceptacji przez Zamawianego. 

W obrębie placu przewidziano 5 szt. Trampolin (średnica min. 150cm) wbudowanych w podłoże. 

Trampoliny należy zamontować na wzniesieniu wykonanym z nawierzchni EPDM, kolor RAL należy 

uzgodnić z Zamawiającym, Powierzchnia do skakania powinna być odporną na wandalizm, 

bezpoślizgową matą, otoczoną panelami zabezpieczającymi przed upadkiem. Kształt trampoliny 

okrągły, montaż bez użycia betonu. Trampoliny wyposażyć w podnoszoną pokrywę ułatwiającą 

czyszczenie jej wnętrza. Kolor trampoliny do akceptacji przez Zamawiającego. Kołnierz trampoliny w 

kontrastującym kolorze z dekoracyjnym wzorem do ustalania na etapie projektu wykonawczego. 

Trampoliny powinny posiadać certyfikat zgodności z PN EN 1176-1:2017-12. 

 Opis materiałów trampoliny: 

Mata trampoliny wykonana z odpornych na ścieranie elementów (lamelek) posiadających 

antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty 

(lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz 

wzmocniony, profilowany szkielet. Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną 

część urządzenia, Konstrukcja w postaci okrągłej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali 

W obrębie placu przewidziano 5szt. łagodnych górek o średnicy około 120 cm i wysokości maks. 50 

cm. 

W części placu, gdzie występuje obudowa przewidzieć należy ściankę do wspinania wg Koncepcji.   
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Siciaka powinna posiadać wszystkie elementy charakterystyczne dla tego typu urządzeń.  Powinna 
posiadać różnorodność w stopniu trudności kolorystycznie oznaczoną.  Dla ścianki należy wykonać 
projekt branżowy opracowany przez firmę specjalizująca się w tego typu realizacjach. Firma 
projektująca powinna posiadać doświadczenie w podobnych realizacjach. Panel scenki powinny 

posiadać certyfikat jakości i bezpieczeństwa TUV. Po wykonaniu Zamawiający oczekuje 
przeprowadzenia  prób wytrzymałościowych zgodnie z normami PN-EN, 

 
W części w której obudowa lustrzana przechodzi w podcień należy przewidzieć minimum 3 sznury 

wspinaczkowe dla dzieci  z oznaczeniem CE, obciążenie minimum do 80 kg, z grubego sznura 

średnica około minimum 2,5 cm. 

Ogólna idea rozwiązania urządzeń strefy i kształt przedstawiono w Koncepcji. 

3.7.5. Tarasowe siedziska   

Zamawiający zakłada stworzenie w zachodniej części parku siedzisk w formie trasów na różnych 

poziomach co ok  h = 45 cm.  Trasy powinny zostać wzniesione na konstrukcji drewnianej lub nasypie 

ziemnym. Jako nawierzchnia tarasów należy użyć desek trasowych z modrzewia syberyjskiego 

impregnowanego i lakierowanego, mocowanych wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 o 

profilu falistym z gwintem dociągającym i gniazdem typu TORX powierzchnia tarasów przewidzianych 

w Koncepcji to z czego 5% należy przewidzieć jako miejsce do ustawienia wbudowania donic z 

rabatami z trawy ozdobnej. 

Tylną ścianę tarasów należ wykonać jaką pełna z obudowy drewnianej  z drewna takiego jak dla 

obudowy ażurowej. 

Ideę rozwiązania i kształt przedstawiono w Koncepcji. 

3.7.6. Pochylnia z leżanką 

W zachodnim narożniku działki przewiduje się pochyłą powierzchnię przeznaczona do odpoczynku w 

pozycji leżącej. Do kształtowania pochylni należy użyć desek trasowych z modrzewia syberyjskiego 

impregnowanego i lakierowanego, mocowanych wkrętami do drewna ze stali nierdzewnej A2 o 

profilu falistym z gwintem dociągającym i gniazdem typu TORX. W środkowej części pochylni należy 

przewidzieć prostokątny otwór o wymiarach minimalnych 2,5 x 5m, wypełniony dwiema warstwami 

siatki tworzącej leżankę. Należy użyć siatki asekuracyjnej typ S (pozioma) zgodnej z normą EN-1263-

1, wykonanej z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, metodą bezwęzłowa o oczku 10 cm 

otoczoną linką krawędziową. Siatki powinny zostać zamocowany w otworze na każdej z krawędzi 

(obwodowo) za pomocą odpowiednio dobranych elementów montażowych (lina lub kotew) 

umożliwiających regulację napięcia. Siatki poddane ciężarowi jednej dorosłej osoby nie mogą ugiąć 

się bardziej niż 50 cm 

Ideę rozwiązania pochylni z leżanką i kształt przedstawiono w Koncepcji.  

3.7.7. Ławka w przestrzeni tężni  

W części tężni przewiduje się Ławkę (indywidualnie projektowaną) o ergonomicznej i nowoczesnej 

stylistyce  wykonaną z drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski) odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych oraz solanki. Elementy konstrukcyjne ze stali kwasoodpornej. Elementy 

mocujące konstrukcję musza być dostosowane do środowiska agresywnego. Ławka musi umożliwiać 

odpoczynek minimum 60 osób w pozycjach: siedzącej, leżącej i półleżącej. Ławka może zostać 

podzielona na 3 do 4 odcinki umożlwiający swobodne przechodzenie użytkowników pomiędzy 

każdym z odcinków. Ideę rozwiązania i kształt przedstawiono w Koncepcji. 
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3.7.8. Mała architektura 

• Ławki na placu w części parku 6 szt. - projektowane indywidualnie o ciekawej formie z 

drewnianymi siedziskami z drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski) odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych oraz solanki, lakierowanego, o konstrukcji stalowej ocynkowanej 

ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL (ustalony z Zamawiającym),  wandaloodporne; 

• Koszy na śmieci 10 szt. – projektowanych indywidualnie, o ciekawej formie, z konstrukcją ze stali 

nierdzewnej i blachy ocynkowanej ogniowo malowane proszkowo na kolor RAL (ustalony z 

Zamawiającym) oraz  z elementami drewnianymi (min 60%)   z drewna świerkowego 

impregnowanego w kolorze naturalnym, lakierowane. Wymiary min : szer. 40-45 cm, wys. 80-85 cm, 

poj: 70-75 l. Kosze na śmieci muszą być mocowane do podłoża za pomocą stalowych kotew i betonu. 

Wandaloodpornych umożliwiających sprawne opróżnianie i zabezpieczonych przed warunkami 

atmosferycznymi (daszek). 

Rozmieszczenie elementów według Koncepcji. 

 

3.7.9. Urządzenia dydaktyczno-naukowe 

Jednym z motywów parku tężni jest idea czterech żywiołów. Zamawiający oczekuje, iż w obrębie 

części parkowej powstaną urządzenia dydaktyczno-naukowe które będą wpisywać się w tę ideę. Idea 

powinna zostać opisana urządzeniem lub motywem przestrzenno-funkcjonalnym, które  będąc 

komunikatem umożliwiają intuicyjną identyfikację, każdego żywiołów. Działające urządzenia mają 

odzwierciedlać cechy charakterystyczne każdego z czterech zjawisk natury. Urządzenie może być 

wprawiane w ruch czy działanie siłą użytkowników lub napędzane wewnętrznym mechanizmem 

zasilanym ze źródła energii. Wykonawca przedstawi na etapie koncepcji pomysł realizacji idei oraz 

działające modele rozwiązań w skali rzeczywistej lub pomniejszonej, umożliwiające praktyczną ocenę 

funkcjonowania urządzeń.  

3.7.10. Posadzki placów, schodów, dojść 

• Plac z płyt chodnikowych wielkoformatowych z mikrofazą hydrofobizowanych, o wymiarach płyty 

min 90x90 cm, grubości min 10 centymetrów, przeznaczonych do wzmożonego ruchu pieszego oraz 

kołowego. Płyty w gamie minimum dwóch kolorów. Odporne działanie mrozu i soli. Płyty układane 

na podbudowie dostosowanej do wzmożonego ruchu pieszego (jeśli konieczne wykonać warstwę 

rozsączającą lub  wymianę gruntu). Płyty układać z przesunięciem, przykładowy układ posadzki: 
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• Spadki ukształtować należ tak, aby umożliwić pełny dostęp osobom niepełnosprawnym, bez 

stosowania ramp czy podjazdów dla wózków inwalidzkich; 

• Łuki i linie obłe należy kształtować z kwadratowej 8/11 lub trapezowej kostki granitowej (kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym na etapie koncepcji); 

• Nawierzchnię w obrębie zadaszenia pergolą mineralna przepuszczalna nawierzchnia wg 

technologii HanseGrand lub równoważnej, lub w technologii żwirowej (piasek granitowy ułożony na 

podbudowie z kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm i warstwie odsączającej z piasku). 

Poszczególne warstwy kruszyw będą układane warstwami i kolejno zagęszczane w korycie, 

ograniczonym obrzeżem betonowym 6x20x100 cm. Kolor naturalny, do ustalenia z Zamawiającym. 

 

Należy przewidzieć podbudowę. Kruszywo kwarcytowe, grubość warstwy 40cm.  

Układ i kształt placów a także podziałów granic oraz schodów wg Koncepcji. 

 

3.7.11. Posadzki placu w obrębie tężni solankowej 

• Plac z kostki granitowej szarej 8/11 (granit strzegomski). Do kształtowania wzorów, ścieżek, stref 

należy przewidzieć kontrastowy kolor kostki granitowej w tym samym rozmiarze; 

• W przypadku gdy wskazują na to warunki gruntowe (podłoże nieprzepuszczalne) wykonać należy 

warstwę rozsączająca z drobnego kruszywa. Warstwa odsączająca powinna mieć minimum 10 cm 

grubości; 

• Jako podbudowę zastosować warstwę grubości minimum 25 cm, z tłucznia bazaltowego lub 

granitowego; 

• Podkład pod kostkę granitową wykonać z kruszywa piaskowego o frakcji 0-7 mm. Wysokość 

warstwy podkładowej przed zagęszczeniem około 5 cm; 

• Warstwy powinny zostać przedzielone geowłókniną; 

• Jako obrzeżą należy zastosować krawężniki i oporniki granitowe. 

Układ i kształt placu wg Koncepcji. 

 

3.7.12. Zieleń  

• Projekt zieleni do akceptacji Zamawiającego, 

• W miarę możliwości należy zachować zieleń istniejącą, szczególnie zieleń wysoką, 

• Istniejąca zieleń wysoka i niska uzupełniona i poddana zabiegom pielęgnacyjnym, 

• Należy zaprojektować i wykonać stelaże lub siatki dla roślin pnących na obudowach drewnianych 

i pergoli. Siatki stalowe zgrzewane. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk 

ogniowy St 02 Z DX51D. Ogólna zasada przedstawiona w Koncepcji.  

Trawy ozdobne i rozchodniki  

Trawy ozdobne powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany, i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz posiadać 

następujące cechy:  

• prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,  

• dostarczony materiał musi być pojemnikowany,  

• podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, a korzenie nie 

powinny się zbytnio zawijać na dnie pojemnika.  

• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, o wielkości 

dostosowanej do wielkości rośliny,  
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• materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 

 

Deschampsia ceaspitosa - śmiałek darniowy  - sadzić 12 szt./m2 – suma 96 szt. 

Calamagrostis acutiflora „Carl Foerester” - trzcinnik otrokwiatowy - sadzić 9 szt./m2 – suma 72 szt. 

  

Rośliny pnące 

W obrębie Inwestycji zastosować należy roślinnosć pnącą i płożacą, uwzględniajać warunki uprawy i 

stosowne podłoże. W obrębie placu rośinnosc pnąca powinna wyrastać z poziomu posadzki dlatego 

należy przewidzieć sposób sadzenia, np zagłębione w posadzce donice. 

 Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry:  

- sadzić pnącza 2 x szkółkowane;  

- sadzić rośliny w uprawie kontenerowej;  

 

Gatunki rośli pnących: 

• A Rdestówka Auberta 13 szt. 

• B Winobluszcz pięciolistny 10 szt /1 m2 - 100 szt. 

• C Akebia pięciolistna 10 szt. 

• D Clematis Tangutica 16 szt. 

Roślinność łąkowa - Mieszanka ziołowa 

Roślinność łąkowa -  Mieszanka ziołowa 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Skład procentowy w 

mieszance 

1. Achillea millefolium  0,8% 

2. Anchusa officinalis  1,5% 

3. Anthemis tinctoria  1,5% 

4. Anthericum ramosum  1,0% 

5. Aquilegia vulgaris  1,5% 

6. Aster amellus  0,5% 

7. Aster linosyris  0,2% 

8. Ballota nigra  0,5% 

9. Buphthalmum salicifolium  1,0% 

10. Calendula arvensis  5,0% 

11. Campanula glomerata  0,2% 

12. Campanula rapunculus  0,1% 

13. Centaurea scabiosa  3,0% 

14. Centaurea stoebe  1,0% 

15. Cichorium intybus  3,0% 

16. Clinopodium vulgare  1,5% 

17. Consolida regalis  4,0% 

18. Cynoglossum officinale  3,0% 

19. Daucus carota  1,2% 

20. Dianthus carthusianorum  2,5% 
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21. Dianthus superbus  0,5% 

22. Echium vulgare  3,0% 

23. Filipendula vulgaris  2,0% 

24. Hesperis matronalis  2,5% 

25. Hypericum perforatum  1,0% 

26. Isatis tinctoria  2,0% 

27. Knautia arvensis  2,3% 

28. Leonurus cardiaca  1,5% 

29. Leucanthemum ircutianum / vulgare  2,0% 

30. Linaria vulgaris  0,3% 

31. Malva alcea  4,0% 

32. Malva moschata  3,5% 

33. Oenothera biennis  3,0% 

34. 
Papaver rhoeas Mak polny 3,0% 

35. 
Pastinaca sativa Pasternak zwyczajny 2,0% 

36. 
Pimpinella saxifraga Biedrzeniec mniejszy 2,0% 

37. 
Primula veris Pierwiostek lekarski 1,0% 

38. 
Reseda lutea Rezeda żółta 1,5% 

39. 
Reseda luteola Rezeda żółtawa 1,0% 

40. 
Salvia pratensis Szałwia łąkowa 6,7% 

41. 
Salvia verticillata Szałwia okręgowa 4,0% 

42. 
Sanguisorba minor Krwiściąg mniejszy 4,0% 

43. 
Saponaria officinalis Mydlnica lekarska 2,0% 

44. 
Silene latifolia ssp. alba Bniec biały 3,0% 

45. 
Silene vulgaris Lepnica rozdęta 3,0% 

46. 
Solidago virgaurea Nawłoć pospolita 1,0% 

47. 
Tanacetum corymbosum Wrotycz 0,5% 

48. 
Trifolium dubium Koniczyna drobnogłówkowa 1,0% 

49. 
Verbascum densiflorum Dziewanna wielokwiatowa 1,5% 

50. 
Verbascum nigrum Dziewanna pospolita 1,5% 

51. 
Verbena officinalis Werbena pospolita 0,5% 

52. 
Veronica teucrium Przetacznik pagórkowy 0,2% 

 

Rozmieszczenie zieleni zgodnie z Koncepcją 
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3.7.13. Oświetlenie terenowe 

• W projekcie należy przeidzieć: 

- oprawy uliczno-drogowe - należy dostosować do istniejącego układu (typ, wysokosć, rostaw) 

jak dla sąsiednich ulic 

- oprawy parkowe LED ilość dostosowana do obowiązujących norm 

- oprawy do oświetlenia iluminacyjnego/dekoracyjnego podkreślającego elementy parku i tężni 

• Ilość i lokalizacja opraw przedstawiona w Koncepcji. 

• Projekt oświetlenia i terenu do akceptacji Zamawiającego. 

• Wymagane zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia dojść do tężni, oświetlenia głównych wejść 

na teren tężni, parkingu dla samochodów osobowych i miejsc postojowych dla rowerów. Oprawy 

przewidziane do oświetlenia głównego, dojść, parkingu i miejsc postojowych dla rowerów 

powinny charakteryzować się min. parametrami technicznymi 

- materiał korpusu, pokrywy, uchwytu – odlew aluminium malowany proszkowo na wybrany 

kolor z ogólnodostępnej palety, 

- dwukomorowa budowa oprawy (otwarcie komory elektrycznej nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej), 

- stopień odporności na uderzenia mechaniczne – IK07, 

- szczelność oprawy  – min. IP65, 

- ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym 

oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowego) o różnych 

mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw), 

ze względów serwisowych wymaga się, aby opraw drogowe i parkowe pochodziły od jednego 

producenta, 

- ochrona przed przepięciami – 10kV, 

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21), 

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009, 

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności , 

• Oprawy oświetleniowe niskonapięciowe montowane w murku odcinającym rynnę tężni od placu. 

Idea rozwiązania przedstawiona w Koncepcji. Oprawy powinny znajdować się po obwodzie w 

odległościach od siebie nie większej niż 2 m. W części zadaszenia tężni rozwiązanie z oprawami 

skierowanymi w dół i montowanymi tak aby światło „ślizgało się” po powierzchni tarniny. Ideę 

przestawiono na rysunku 6 i 5. Oprawy o stopniu ochrony min. IP 65 w obudowie odpornej na 

działanie solanki i warunków atmosferycznych. 

   

Rysunek 6 i 5. Rozwiązania oświetlenia w obrębie tężni w murku i zadaszeniu. Źródła: opracowanie własna i https://tvs.pl/ 
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3.7.14. Miejsca postojowe 

W obrębie miejsc postojowych należy wytyczyć jedno miejsce postojowe dla samochodów 

osób niepełnosprawnych.  

Na miejscach postojowych należy zamontować ograniczniki postojowe zabezpieczające przed 

uderzeniami pojazdów - zablokowanie dalszego najeżdżania. Ograniczniki powinny być 

wykonany z gumy wulkanizowanej 100% z recyklingu. Odporny na uszkodzenia 

spowodowane gazem, olejem, światłem UV i wilgocią. Kolorystyka czarno-biała. 

3.8. Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty 

dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z 

zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2006 nr 156 

poz.1118 oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

4.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

USŁUGI PROJEKTOWE:  

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego  

71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania  

74222100-2 – usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

ROBOTY BUDOWLANE: 

37000000-8 – Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i 

akcesoria artystyczne 

37535200-9 – wyposażenie placów zabaw 

 45000000-7 – roboty budowlane  

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111000-8– roboty ziemne 

45261100-5 – konstrukcje drewniane 

45111300-1 – roboty rozbiórkowe  

45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

 45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  

45232460-4 – roboty sanitarne  

45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków  

45233140-2 – roboty drogowe 

 45260000-7 – roboty budowlane w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

 45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych  

45232000-2 – roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

45233253-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 45262210-6 – konstrukcje betonowe – fundamentowanie  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instrumenty-muzyczne-artykuly-sportowe-gry-zabawki-wyroby-rzemieslnicze-materialy-i-akcesoria-artystyczne-3995
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instrumenty-muzyczne-artykuly-sportowe-gry-zabawki-wyroby-rzemieslnicze-materialy-i-akcesoria-artystyczne-3995
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45310000-3 – roboty elektryczne  

45316100-6 – instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

 45320000-6 – roboty izolacyjne 

 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń, 

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711-2 – Roboty w zakresie kształtowania parków 

 

 

4.2. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych 

4.2.1. Ochrony środowiska 

Aby ograniczyć potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie realizacji 

inwestycji Wykonawca powinien przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w 

zakresie gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania możliwie największej powierzchni 

biologicznie czynnej. Oznacza to między innymi prowadzenie prac ziemnych w czasie wykonywania 

wykopów w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana rozdzielnie i odkładana do 

wykorzystania przy rekultywacji na etapie robót końcowych. Pozostałe głębsze warstwy gruntu 

należy odkładać na oddzielne pryzmy. Wykonawca powinien w możliwie największym stopniu 

wykorzystać rodzimy humusu do rekultywacji gruntów w obrębie inwestycji. 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego 

4.2.2. Równoważność norm 

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy, 

oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy referencji technicznych lub przepisy 

krajowe lub regionalne, mogą być stosowane równoważne, inne odpowiednie, ale zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. 

4.2.3. Znaleziska Archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia Zamawiającego oraz Konserwatora 

Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 

być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Wykonawca nie będzie ponosił żadnych 

kosztów z tym wiązanych. 

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznobudowlanymi, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną przez przepisy prawa 

normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 
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opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi 

Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności oraz rzeczoznawcami budowlanymi. 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. 

Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonanie odbioru 

częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od 

dnia otrzymania danego etapu prac projektowych. 

• W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w 

szczególności do: stwierdzana w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego 
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IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

- zapisy MPZP dotyczących terenu inwestycji 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

- Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł do prawa do dysponowania nieruchomością objętą 

inwestycją na cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

Ustawy i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst 

jednolity: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 647 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409/  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późn. 

zm./  

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / tekst jednolity Dz. U. 147 z 

2002 poz. 1229 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności / tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 

138 poz. 935 z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny / Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwł. 

Ustawą z dnia 8 stycznia 2010 r. /Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222//  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze / tekst jednolity: Dz. U. 2011 Nr 

163 poz. 981 z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne / tekst jednolity: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 

1059 z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 260 

z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 

627 z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

/Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 

Nr 43 poz. 430 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109 poz.719/  
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 

z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz.U. z 

2015.2117/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 

2497/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 23, poz. 122/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania /Dz. U. 2004 nr 

249 poz. 2497/  

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych / M.P. 2011 nr 44 poz. 481/  

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych / M.P. 2004 nr 48 poz. 829/  

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 

udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 

oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 

mandatów / M.P. 2004 nr 32 poz. 571/ 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania / Dz.U. 2013 nr 0 poz. 46/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych / Dz.U. 2011 nr 

87 poz. 486/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych 

postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych 

informacji / Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1706/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania / Dz.U. 2010 nr 34 poz. 183/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu / Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182/ 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym / Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782/ 
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• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 

wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz.2077/ 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania  

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz.401)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania 

szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa 

charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej 

samodzielną całość techniczno-użytkową / Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1210/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 

obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej / 

Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1240/ 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno-użytkową / Dz. U. 2009 nr 224 poz. 1802/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. 

U. 2003 Nr 120, poz. 1126/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 

/Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397, z późn. zm./ 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego / Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/ 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i 

udostępniania informacji geologicznej /Dz. U. 2011 Nr 282 poz. 1657/ 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie /Dz. 

U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP /Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 445 z późn. 

zm./  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę /Dz. U. Nr 120, poz.1127/  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków /Dz. U. Nr 21, poz. 73 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych /Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964 z późn. zm./  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/  

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19 poz. 231/  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/  

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. 2012 nr 81 poz. 

462/  

 

Normy: 

 

Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna 

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. Postanowienia 

ogólne.  

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

• PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

• PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

• PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych  

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze  
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• PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych) Część 1. 

Postanowienia ogólne  

• PN-EN 806-2 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych) Część 2. 

Projektowanie  

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, Cz.1. Postanowienia 

ogólne i wymagania, Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia, Cz. 3 

Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia Cz.4 Pompownie ścieków. 

Projektowanie układu i obliczenia Cz.5. Montaż i badania. Instrukcje działania, użytkowania i 

eksploatacji. 

• PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 

• PN-ISO 4064-1 :2014-09 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania.  

• PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 

przez przepływ zwrotny.  

• PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu.  

• PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

• PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

• PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.  

• PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 1: Podłogowe wypusty ściekowe 

z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50mm. Część 2: Wpusty dachowe i 

podłogowe bez klap zwrotnych. Część 3: Ocena zgodności Część 4: Zwieńczenia; Część 5: 

Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.  

• PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

• PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.  

• PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

• PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

 

Instalacja c.o. i ciepła technologicznego 

• PN - 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

• PN-B-02414:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 

• PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 

obciążenia cieplnego. 

• PN-B- 02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1. Wymagania 
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• PN–EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

• PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.  

• PN-EN 215:2005/ A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.  

• PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.  

• PN-EN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 

przewodzących wodę 

 

Instalacja gazowa 

• PN-B- 02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1. Wymagania 

• PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie 

robocze równe 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne. 

 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze  

• PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków.  Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym. 

• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków.  Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary  

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym. Wymiary  

• PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 

mechaniczne  

• PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej  

• PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie  

• PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  

• PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza  

• PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i 

wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza  

• PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 

aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym 

strumieniu powietrza  

• PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  

• PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu  

• PN-EN 13180:2004 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania 

mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych  
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• PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat 

żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku  

• PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru 

prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach  

• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

 

Sieci i instalacje elektryczne 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym  

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia  

• PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi  

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 

prądowe długotrwałe przewodów.  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  

• PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

• PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: 

Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

• PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia  

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach  

• PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-714: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne  

• PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach  

• PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia  
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Instalacje AV i teletechniczne 

• BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 

Ogólne wymagania  

• PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Meble  

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych przywołane w Dz.U.2002.75.690 

z późniejszymi zmianami 

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 

charakterystyk  

• PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia  

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

- Ochrona przeciwpożarowa  

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia  

• PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych  

• PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 

Wymagania ogólne  

• PN-EN 50173-2:2008, PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy 

okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe  

• PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja 

okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości  

• PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja 

okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków  

• PN-EN 50346:2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009, PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika 

informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania  

• PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym  

• PN-EN 61935-1:2010 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych 

kablowych linii telekomunikacyjnych - Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli 

telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173  
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• PN-EN 61935-2:2011 Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych 

kablowych linii informatycznych - Część 2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami 

związanymi 

• PN-EN 61935-2-20:2010 Sprawdzanie symetrycznych kablowych linii telekomunikacyjnych 

zgodnych z serią norm EN 50173 - Część 2-20: Paczkordy i sznury - Norma szczegółowa ramowa 

do zastosowania dla klasy D  

• PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: 

Wymagania ogólne biurowe  

• PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja 

okablowania - Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości  

• PN-EN 50174-2:2010, PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja 

okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków  

• ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne  

• ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. 

Wymagania i badania 

• ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. 

Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. 

Wymagania i badan. Kanalizacja Kablowa  

• ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne  

• ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. 

Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i 

badania  

• ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania  

• ZN-05/TPSA-030 Łączniki żył. Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-031 Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i 

badania  

• ZN-05/TPSA-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania  

• ZN-05/TPSA-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania  

• ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania  

 

Konstrukcja 

• PN-90B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  

• PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

• PN-90B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

• PN-EN 1990-2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;  

• PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji  
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• PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji  

• PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji  

• PN-EN 1990:2004/AC:2010 Eurokod -Podstawy projektowania konstrukcji  

• PN-EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-l; Oddziaływania 

ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,  

• PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-

1:2004/Ap2:2011 - Część 1-1: Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach  

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3; Oddziaływania 

ogólne – Obciążenie śniegiem.  

• PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 Eurokod 1 -Oddziaływania na 

konstrukcje -Część 1-3: Oddziaływania ogólne -Obciążenie śniegiem  

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4; Oddziaływania 

ogólne – Oddziaływania wiatru.  

• PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009, PN-EN 1991-1-

4:2008/Ap2:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -

Część 1-4: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru  

• PN-EN 1996-2:2010, PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji 

murowych -Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów  

• PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 6 -Projektowanie konstrukcji murowych -Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -Projektowanie konstrukcji z betonu -Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków  

• PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2 -Projektowanie 

konstrukcji z betonu -Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  

• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: Reguły 

ogólne -Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno  

• PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: 

Reguły ogólne -Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na 

zimno  

• PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2010 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych -Część 1-3: 

Reguły ogólne -Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na 

zimno  

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

• PN-EN 1997-1:2008,PN-EN 1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-

1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7 -Projektowanie geotechniczne -Część 1: Zasady ogólne 

• PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne. 

• Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

• PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. Zmiana do 

polskiej normy. 

• PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
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• PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Zmiana do 

polskiej normy. 

• PN-B-03264 – 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z 

uwagi na warunki pożarowe. 

• PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. 

• PN-EN ISO-12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. 

• PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

• PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami  

• o PN-EN 1176-1-2017. Wyposażenie palców zabaw. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań. 

• o PN-EN 1176-2-2017 Wyposażenie palców zabaw. Część 2. Dodatkowe, specjalne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badania dla huśtawek 

• o PN-EN 1176-3-2017. Wyposażenie palców zabaw. Część 3. Dodatkowe, specjalne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań dla zjeżdżalni. 

• o PN-EN 1176-5-2001. Wyposażenie palców zabaw. Część 5. Dodatkowe, specjalne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań dla karuzeli. 

• o PN-EN 1176-6-2017 Wyposażenie palców zabaw. Część 6. Dodatkowe, specjalne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań dla urządzeń kołyszących 

• o PN-EN 1176-7-2009 Wyposażenie palców zabaw. Część 7. Wskazówki instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

• o PN-EN 1177-2019 Nawierzchnie palców zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badania.  

V. ZAŁĄCZNIKI  

• Kopia mapy zasadniczej 

• Koncepcja – graficzno-opisowe opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej   

 


